
Zarządzenie nr 0050/14/2019                                                                                                   

Wójta Gminy Krzemieniewo                                                                                                 

z dnia 29 maja 2019r. 

W sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym                             

(tj. Dz. U z 2019 poz. 506 ze zmianami )  oraz § 1 uchwały Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 

05 marca 2013 w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalenia wysokości cen 

i opłat  za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Krzemieniewo, 

zarządzam co następuje 

§1. 1  Ustala się opłaty za wynajem sal wiejskich  i innych obiektów użyteczności 

publicznej jak w tabeli  

Sołectwo   Kwota brutto za 1 

dobę wynajmu  

Pawłowice 220 zł 

Nowy Belęcin  220 zł 

Mierzejewo  220 zł 

Oporówko  170 zł 

Garzyn  170 zł 

Karchowo 170 zł 

Hersztupowo  170 zł 

Górzno – sala wiejska  170 zł 

Górzno –wigwam  150 zł 

Lubonia – grillowisko  150 zł 

Kociugi – grillowisko 150 zł 

Bojanice – grillowisko 150 zł 

Drobnin- grillowisko  150 zł 

Oporowo-grillowisko 150 zł 

 

2. Ustala się opłatę za wynajem niżej wymienionego wyposażenia z obiektów gminnych na 

okres maksymalnie trzech dni. 

 Kwota brutto za 

sztukę 

Wynajem stołów  z w/w 

obiektów  

6 zł 

Wynajem krzeseł  z w/w 

obiektów  

3 zł 

Wynajem stołów 

piknikowych z w/w obiektów 

10 zł 

Wynajem ławek 

piknikowych z w/w obiektów 

10 zł 

Wynajem  zestawu  

ławo-stołów z w/w obiektów      

20 zł 



Wynajem zestawu 

piknikowego z w/w obiektów      

20 zł 

Wynajem namiotu  150 zł 

 

§ 2. Za każdą kolejną rozpoczętą dobę wynajmu stawka opłaty wynosi                                                                      

- do 12 godzin wynajmu – 50% stawki dobowej                                                                                                                 

- powyżej 12 godzin – 100 % stawki dobowej  

§ 3. W przypadku wynajmowania sal wiejskich i innych obiektów użyteczności 

publicznej na stypy, opłata za wynajem do 12 godzin wynosi 50 % stawki dobowej 

obowiązującej w danym obiekcie. 

§ 4. W przypadku wynajęcia sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej 

na zajęcia związane nauką jazdy oraz zajęcia związane z poprawą kultury fizycznej: kurs tańca, 

aerobik itp., ustala się opłatę w wysokości 50zł brutto do 3 godzin wynajmu. 

§ 5. W przypadku wynajęcia sal wiejskich i obiektów użyteczności publicznej w celu 

przechowywania sprzętu, prób zespołów oraz sprawowania opieki w zakresie higieny, ustala 

się miesięczną stawkę dzierżawy za 1m2 w wysokości 15 zł brutto.  

§ 6. W przypadku wynajmowania sal wiejskich i obiektów użyteczności publicznej na 

spotkania wyborcze, pokazy firm oraz cele komercyjne pobiera się opłatę wg. stawki dobowej 

obowiązującej za wynajem danego obiektu.   

  § 7. 1. Jeżeli obiekt wynajmowany jest na spotkania  informacyjne , zebrania wiejskie, 

spotkania KGW, zebrania OSP oraz inne spotkania nie związane z osiągnieciem zysku                           

przez wynajmującego, nie pobiera się opłaty za wynajem.    

§ 8. Traci moc zarządzenie nr  0050/23/2018 Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia                    

12 lipca 2018r.  

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 

Wójt Gminy Krzemieniewo 

              (-) Radosław Sobecki 

 

 


